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Bir zamanlar bir ginepig vardı. Sekiz rozetli ve dört bacaklıydı. 
Ayrıca, biri başının sağında biri solunda iki yelken kulakla do-
natılmıştı. Polkelerde otururdu. Apartmanda, üçüncü katta.
Adı Otti’ydi: Otti Polke.
Maydanoz yemeye bayılırdı. Düz ya da kıvırcık hiç fark et-
mezdi: Maydanozu hiç bitmesin isterdi!

Sabahın köründen beri yine maydanoz yiyordu: Hayır, tıkını-
yordu!
Âdeta doymak bilmiyordu. Onca maydanozdan gözü karar-
mıştı, aslını istersen baktığı her yer yeşildi. Dolayısıyla bu sa-
bah Polkelerde yaşananları da göremedi.
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Bay Polke antrede, yalpalayan merdivenin ta tepesinde duru-
yordu. Yüklükten büyük kahverengi bavulu indiriyordu.
Bayan Polke yatak odasındaki dolabın içine eğilmiş, nere-
deyse kaybolmuştu. Dolabın önünde, ağzı açık bir seyahat 
çantası duruyordu. Arada sırada Bayan Polke, dolaptan sol 
elini çıkarıyor, çantanın içine havlu, nevresim ve bir sürü 
renkli tişört fırlatıyordu. 
Anjelina Polke’ye gelince: O çocuk odasında, elinde açık sırt 
çantasıyla yatağının üstüne oturmuş, insan denize giderken 
neye ihtiyaç duyar, bunu düşünüyordu.

Otti bütün bu olup bitenden habersizdi. Tıkınmakla meşguldü. 
Üstelik zevkten gözlerini yummuştu.
Artık Anjelina da iki gözünü sıkı sıkıya kapatmıştı: Sırt çanta-
sına neler koyacağnı çok iyi düşünmek zorundaydı:
Şişme bot ve ma…
Anjelina bir hışırtı duydu.
Otti artık maydanozunu bitirmişti ve tüm küçük çocuklar 
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ya da küçük ginepigler gibi yemekten sonra oynamak isti-
yordu. 
Anjelina, tıpkı annesinin bir şeyi hiç ama hiç onaylamadığı 
zaman yaptığı gibi başını hafifçe yana eğdi.
Düşünceli bir şekilde parmağını burun deliğinden çıkardıktan 
sonra yerinden fırladığı gibi mutfağa koştu. Çok önemli bir 
şeyi buzdolabında unutmuştu.
“Bak, Minik Burun, sana uzun yolculuk öncesi güçlenmen 
için, değişiklik olsun diye taze su teresi getirdim. Özel olarak, 
organik ürünler dükkânından! Gerçi hayvan paha… şey, yani 
epey pahalı demek istedim ama tadı kesin acayip güzel.”
Anjelina, bir çay tabağına serptiği tereyi, Otti’nin yanına, ka-
fese koydu.
“Ama artık: Şşşşt – lütfen beni tekrar rahatsız etme! İkimize 
gereken her şeyi çantaya yerleştirmek için dikkatimi toplama-
lıyım, tamam mı Otti, Minik Burun?! Şimdi de bir daha baş-
tan:
Lastik bot ve …”
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… Lastik bot ve mayo? – Mutlaka olmalı.
Güneş çarpmasına karşı şapka? – Evet, unutma.
Plaj havlusu, kot ve çorap? – Elbette.
Peki yağmurlu günler için kitap? – Hıh? Tamam… Neyse.

Çok geçmeden sırt çantası o kadar dolmuştu ki Anjelina onu 
ancak güç bela kapatabildi. Kalın kitabı tekrar rafa kaldırdı. 
N’apalım, bir kez de yağmur yağmasındı. 

“Yanına okumak için de bir şeyler almayı unutma,” diye ba-
ğırdı babası antreden, “arada yağmur yağma ihtimaline karşı!”
O da çantasına bir kitap yerleştirmişti: Yaşlı adam ve deniz. 
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Yazarı Ernst ya da Ernest Hemingway diye biriydi. Bu kitabı 
Bay Polke’ye, deniz kenarında okuyabileceği sürükleyici bir 
hikâye aradığını söylediğinde, kitapçıdaki çalışan önermişti. 

Anne, kafasını çocuk odasının kapısından içeri uzattı: “Hey 
siz ikiniz, söyleyin bakalım seviniyor musunuz?”
“Ya ne sandınız?!”
Anjelina, yatağından aşağı atlayıp annesine, çantasına neler 
yerleştirdiğini gösterdi.
Otti de heyecandan sesler çıkarıyordu ince ince.
“Biz ikimiz de,” diyen annenin yüzüne hülyalı bir gülümseme 
yayıldı, “şimdiden seviniyoruz, hem de çok!” Kocaman yu-
varlak karnını okşadı.
Anjelina birden ciddileşti.
Tek laf etmeden annesine başını uzattı; sonuçta hep kocaman, 
top gibi karnını okşayacağına bir kez de onu okşayabilirdi.
Sonbaharda Anjelina’nın küçük bir erkek kardeşi olacaktı.
Bay Polke’nin de yeni bir arabası! Çünkü ileride, dört kişi 
olduklarında eski arabaya sığmazlardı. Bay Polke buna daha 
şimdiden çok seviniyordu.
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Anjelina da şimdiden kardeşi olacağı için seviniyordu. 
Ne var ki geçenlerde annesinin babasına, “Bu o kadar iyi bir 
fikir mi, emin değilim Ronny: Aynı evde yeni doğmuş bir be-
bek ile bir hayvan…” dediğini duymuştu.
Üzerinden çok geçmeden de Anjelina’yı sertçe uyarmıştı: 
“Bebek gelince, her zaman ellerini çok ama çok titiz yıkama-
lısın, günde üç kere, ılık, hatta iyisi mi sıcak su ve sabunla!”
“Hıhı.”
Anjelina başıyla onaylamıştı, sonuçta artık küçük sayılmazdı. 
Şunu sınıf arkadaşlarının deneyimlerinden biliyordu: Bebek-
ler ilk bakışta ne kadar tatlı olursa olsunlar, kafaları kıpkır-
mızı oluncaya dek böğürmekle kalmıyorlardı, hayır, ayrıca 
bez de takıyorlardı. O bezlerse kokuyordu – korkunç ötesi!
Anjelina tabii ki bebeğe dokunduktan sonra, asla ellerini yı-
kamadan küçük tatlı Otti’sine yaklaşmayacaktı. Yok, hayır, 
eller günde üç kez yıkanacaktı, ılık, hatta iyisi mi sıcak su ve 
sabunla! Elbette, buna çok dikkat edecekti.
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Anjelina kalın kitabı tekrar raftan çekip karıştırmaya başladı. 
Bu kitabı ona birkaç hafta önce annesi ile babası hediye etmişti. 
Yanan sekiz mumun arasında yaş günü masasında duruyordu: 

Bazı akşamlar Otti’ye kitaptan bir şeyler okuyordu. Ama bun-
lar hiç de uyku öncesi hikâyeler değildi, kitap fazlasıyla heye-
canlıydı. 
Örneğin Otti bu sayede, atalarının buraya denizi aşıp Güney 
Amerika’dan geldiğini öğrenmişti. Anjelina ona bir çubuk 
yardımıyla, dünya haritasında şu Güney Amerika’nın tam 
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olarak nerede bulunduğunu göstermişti: En aşağıda, solda.
Ne de uzun bir yolculuk!
Peki, ginepigler buraya yüzerek mi gemiyle mi gelmişlerdi? 
Doğrusu bundan Anjelina da tam emin değildi. Yine de ge-
miyle gelmiş olmaları daha büyük ihtimaldi. Ginepigler suyu 
hiç mi hiç sevmezlerdi. Bu özellikle Otti için geçerliydi. Sa-
bah temizliği için ön patilerine kuvvetlice tükürmekle ve tü-
kürüğünü, kürküne her tarafı parlayıncaya dek sürmekle yeti-
nirdi. İşte, bitti bile.
Anjelina’da bütün bunlar biraz daha uzun sürüyordu. Sabah-
ları banyoda aşağı yukarı on beş dakika geçirirdi ve bu süre 
genellikle annesinin kapıya vurup bağırmasıyla biterdi: “Lüt-
fen oyalanma, daha makyaj yapmalıyım.” Sonrasında Anje-
lina,  annesinin rujunu çabucak aynalı dolaba geri koymak ve 
kıpkırmızı dudaklarını, iz kalmayacak şekilde silmek zorunda 
kalırdı tabii.
Şu andaysa Otti, dişlerinin günlük bakımıyla ilgileniyordu. 
Merakla aynadaki görüntüsüne baktı.


